
    MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-LAMAČ 

Malokarpatské nám. 9, 841 03 Bratislava 
  

 

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK 
podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
 
Identifikačné údaje verejného obstarávateľa 

1. Verejný obstarávateľ Názov: Mestská časť Bratislava-Lamač 
Adresa: Malokarpatské námestie 9, 841 03 
Bratislava 
Krajina: Slovenská republika 
Štatutárny zástupca: Ing. Lukáš Baňacký 
(starosta) 
IČO: 00603414 
DIČ: 2020919131 
Bankové spojenie: VÚB, a.s. 
IBAN: SK37 0200 0000 0000 0302 4032 

2. Kontaktná osoba Pavol Hyravý, hyravy@lamac.sk  
+421 (2) 64 78 00 65  

3. Kontaktná osoba pre verejné 
obstarávanie  
(meno, telefón, e-mail) 

Pavol Hyravý, hyravy@lamac.sk  
+421 (2) 64 78 00 65  

 
Predmet zákazky 

4. Názov zákazky Zabezpečenie stavebného stroja - šmykom 
riadený nakladač 

5. Druh zákazky 
(tovary/služby/stavebné práce/ 
potraviny): 

Tovary a služby bežne dostupné na trhu 

6. Spoločný slovník obstarávania 
(CPV): 

43210000-8 - Stroje na terénne úpravy  
79220000-2 - Finančné služby 

7. Stručný opis predmetu zákazky Dodávka šmykom riadeného nakladača – (1ks), -

s príslušenstvom, podľa bodu 37 tejto výzvy, 

s možnosťou využitia rôznych druhov prídavných 

zariadení. 

 

8. Predpokladaná hodnota 
zákazky 

Predpokladaná  hodnota zákazky bola určená 
na sumu 51 600,- EUR bez DPH. 

 
Výsledok zadania zákazky 

9. Zmluva, rámcová zmluva alebo 
objednávka 

Zmluva o finančnom leasing alt. Kúpna zmluva 

10. Termín plnenia predmetu 
zmluvy 

Najneskôr do 15.2.2022 – (dodanie stavebného 
stroja), najneskôr do: 28.2.2022 (dodanie 
príslušenstva) 

11. Požadované obchodné 
a platobné podmienky 

Finančný leasing šmykom riadeného nakladača – 
stavebného stroja s príslušenstvom ako celku. 
Financovanie: formou finančného leasingu vo 
forme mesačných splátok s dobou trvajúcou 48 
mesiacov, s akontáciou 20%. 

 
Kritériá na vyhodnotenie ponúk 

mailto:hyravy@lamac.sk
mailto:hyravy@lamac.sk


12. Najnižšia celková cena za celý 
predmet zákazky v EUR 
bez DPH  

Váha  - 100%  (Rozhodujúca je koncová 
cena stavebného stroja a požadovaného 
príslušenstva stanovená súčtom výšky 
akontácie, súčtom mesačných splátok počas 
celej doby trvania leasingu, ceny poistného 
počas celej doby trvania leasingu, odkupnej 
ceny financovaného predmetu po ukončení 
leasingu a súčtu všetkých poplatkov 
súvisiacich s obstaraním, dodaním 
a odkúpením predmetu leasingu)  

 

 
Termín dodania 

13. Termín dodania  Najneskôr do 15.2.2022 - (dodanie stavebného 
stroja), najneskôr do: 28.2.2022 (dodanie 
príslušenstva) 

 
Miesto dodania 

14. Miesto dodania tovaru/služby   Malokarpatské námestie 9, 841 03 Bratislava 

 
Podmienky účasti uchádzačov 

15. Obstarávateľ požaduje 
predloženie týchto 
dokladov/dokumentov: 

Podľa § 112 ods. 4 písm. a) uchádzač musí 
spĺňať podmienky osobného postavenia podľa 
§ 32 ods. 1 písm. e) a f), disponovať 
oprávnením dodávať požadovaný predmet 
zákazky a nemá uložený zákaz účasti vo VO 
potvrdený právoplatným rozhodnutím v SR 
alebo v štáte sídla, ktorých splnenie 
preukazuje čestným vyhlásením. 
 
Uchádzač predloží doklad týkajúci sa 
osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. 
e) zákona o verejnom obstarávaní – doklad 
preukazujúci oprávnenie poskytovať predmet 
zákazky – naskenovaná kópia alebo odkaz na 
webový register – obchodný alebo 
živnostenský register alebo obdobnú evidenciu 
podľa miesta sídla, alebo podnikania 
uchádzača. 

 

 
Predloženie ponuky 

16. Požadovaný spôsob určenia 
ceny v cenovej ponuke 

Cena za poskytnuté služby musí obsahovať 
všetky náklady uchádzača a bude vyjadrená v 
EUR. Uchádzač uvedie cenu bez DPH a cenu s 
DPH. Ak uchádzač nie je platcom DPH upozorní 
na to vo svojej ponuke. 
Uchádzač v ponuke v rámci určenia ceny uvedie 
presnú špecifikáciu toho, čo zahŕňa mesačná 
splátka, minimálne: 
- obstarávaciu cenu stavebného stroja (v EUR 
bez DPH, s DPH); 
- obstarávaciu cenu príslušenstva k stavebnému 
stroju (v EUR bez DPH, s DPH) 
- leasingovú cenu (v EUR bez DPH, s DPH); 



- výšku 20% akontácie (v EUR bez DPH, s DPH); 
- výšku mesačnej splátky (s dobou trvania 
leasingu 48 mesiacov);  
- výšku poistného na poistenie stavebného stroja 
počas celej doby trvania leasingu, ak je súčasťou 
podmienok poskytnutia leasingu - (v členení 
najmä, nie však výlučne povinné zmluvné 
poistenie, havarijné poistenie, poistenie právnej 
ochrany, poistenie splátok, poistenie finančnej 
straty (v EUR bez DPH, s DPH);   
- všetky ostatné poplatky spojené s obstaraním 
stavebného stroja (v EUR bez DPH, s DPH);  
- odkupnú cenu stavebného stroja po skončení 
trvania leasingu, t.j. po 48 mesiacoch (v EUR bez 
DPH, s DPH),  

17. Obsah ponuky - základné identifikačné údaje uchádzača 
- doklady požadované verejným obstarávateľom 
(bod 15 tejto výzvy) 
- návrh na plnenie kritérií (Príloha č. 1)  
- čestné vyhlásenie uchádzača (Príloha č. 2) 
- návrh Zmluvy o finančnom leasingu alt. Kúpna 
zmluva 
- cenová ponuka: stavebný stroj + príslušenstvo 
k stavebnému stroju + servisné podmienky 

18. Označenie ponuky Heslo ponuky: Zabezpečenie stavebného stroja 
- šmykom riadený nakladač 

19. Miesto a spôsob doručenia 
ponuky 

Ponuka sa doručuje e-mailom na adresu 
uvedenú v bode 3 tejto výzvy. 

20. Lehota na predkladanie ponúk 
(deň a hodina) 
Lehota na otvárania ponúk 
(deň a hodina) 

29.12.2021 do 9:00 hod 
 
29.12.2021 o 10:00 hod  
(neverejné otváranie ponúk) 

21. Lehota viazanosti ponuky 
(dátum) 

15.4.2022 

22. Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením cenovej 
ponuky znáša výhradne uchádzač bez finančného nároku voči verejnému 
obstarávateľovi. 

 
Doplňujúce informácie 

23. V prípade potreby obstarávateľ môže vysvetliť a ak to bude nevyhnutné aj doplniť  
informácie uvedené v zadávaní zákazky.  

24. Ponuky predložené po lehote na predkladanie ponúk nebudú zaradené do 
vyhodnotenia. 

25. Všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote predkladania ponúk bude 
zaslané oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk. 

26. Úspešnému uchádzačovi verejný obstarávateľ oznámi, že je úspešný a že jeho 
ponuku prijíma a vyzve ho na poskytnutie súčinnosti vedúcej k uzavretiu 
zmluvy/prípadne k predloženiu dokladov podľa tejto výzvy. 

27. V prípade, že úspešný uchádzač neposkytne riadne súčinnosť v zmysle výzvy na jej 
poskytnutie a to v požadovanom rozsahu a v stanovenej lehote a/alebo nepredloží 
požadované doklady podľa výzvy na poskytnutie súčinnosti alebo odmietne potvrdiť 
obsah a uzatvoriť zmluvu, vyzve verejný obstarávateľ uchádzača umiestneného na 
druhom mieste v poradí (alebo ak nastane obdobný prípad aj u uchádzača 
umiestneného na druhom mieste v poradí vyzve uchádzača umiestneného na treťom 



mieste v poradí, ak je to možné), pokiaľ sa nerozhodne dané verejné obstarávanie 
verejný obstarávateľ zrušiť.   

28. Obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku aj v prípade, keď sa podstatne 
zmenia okolnosti, za ktorých sa výzva na predloženie cenovej ponuky vyhlásila, ak 
cenová ponuka uchádzača bude vyššia ako predpokladaná cena predmetu zákazky 
alebo ak všetky ponuky prekročia výšku finančných prostriedkov, ktoré má 
obstarávateľ na tento účel vyčlenené. 

29. Úspešnou ponukou sa stane ponuka uchádzača, ktorého ponuka nebola vylúčená, a  
ktorého ponuka bude cenovo najnižšia a vyjadrí súhlas s uzatvorením zmluvy 
vypracovanej verejným obstarávateľom v zmysle zadefinovaných rámcových 
podmienok zmluvného vzťahu popísaných v bode 37. 

30. Rozdelenie predmetu zákazky: Verejný obstarávateľ neumožňuje predloženie 
cenovej ponuky na časti a požaduje predložiť cenovú ponuku na celý predmet zákazky 
v rozsahu podľa opisu predmetu zákazky uvedenej vo výzve. 

31. Verejný obstarávateľ neumožňuje predloženie variantných riešení. Ak súčasťou 
ponuky bude aj variantné riešenie, nebude takéto variantné riešenie zaradené do 
vyhodnotenia ponúk.  

32. Ekvivalent: Ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov 
identifikuje konkrétny typ výrobku, alebo výrobok konkrétneho výrobcu, verejný 
obstarávateľ /obstarávateľ/osoba podľa § 7 zákona o verejnom obstarávaní č. 
343/2015 umožňuje nahradiť takýto výrobok ekvivalentným výrobkom. Pri výrobkoch, 
príslušenstvách konkrétnej značky, môže uchádzač predložiť aj ekvivalenty inej 
značky v rovnakej alebo vyššej kvalite. 

33. Ponuky sa predkladajú v slovenskom alebo českom jazyku. 

34. Ponuky sa predkladajú v mene euro. 

35. V tejto výzve na predkladanie ponúk a jej prílohách sú uvedené všetky podklady na 
predloženie cenovej ponuky. Ďalšie súťažné podklady sa preto neposkytujú. 

36. Cenové ponuky uchádzačov musia spĺňať všetky náležitosti uvedené v tejto výzve na 
predkladanie ponúk. 

 
Podrobný opis predmetu zákazky 

37. - šmykom riadený nakladač určený na pozemné práce – (1ks) – stavebný stroj 

tvoriaci funkčný celok 

- minimálne príslušenstvo (ako súčasť dodávky stavebného stroja): podkopové 

zariadenia s lopatou a výkyvná hydraulická radlica – (tvoriaci funkčný celok so 

stavebným strojom) 

- možnosť dokúpenia rôznych druhov prídavných zariadení (nie je súčasťou dodávky 

v rámci predmetu zákazky): najmä, nie však výlučne - (podkop, kefa, radlica 

a paletové vidly) 

- nominálna nosnosť paletových vidiel, ktoré nie sú súčasťou dodávky   

(minimálne): 1 000 kg 

- menovitý výkon: minimálne 50 kW  

- hydrostatický pohon  

- dvojručné joystickové ovládanie 

- kabínu s dverami a kúrením 

- spôsob financovania: finančný leasing s 20% akontáciou na dobu trvania 48 

mesiacov 

- výjazdový servis do 48h od nahlásenia poruchy 

- záručná lehota na stavebný stroj minimálne 24 mesiacov, záručná lehota na 

príslušenstvo minimálne 12 mesiacov 

- dobrá odolnosť a jednoduchá údržba.  

- dobrá manévrovateľnosť a  viditeľnosť z kabíny  



Zoznam príloh 

1. Návrh na plnenie kritérií 
2. Čestné vyhlásenie uchádzača 
 
  
 
 

Ing. Lukáš Baňacký v.r. 
           starosta 


